ONWEER JAAGT ONS ECHT SCHRIK AAN !
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Na de Pukkelpopstorm en de hagelbui op Pinksteren zijn we meer dan ooit op onze hoede
voor zwaar weer. Buienradars, onweersites en Twitterpagina's van weermannen zijn met het
onweer van zaterdag in aantocht erg populair. "Maar waar het precies zal toeslaan, dat weten
we nooit", zegt Jill Peeters.
"Zal er opnieuw gigantische hagel uit de lucht vallen?" "Moet ik mijn BBQ op zaterdag
afgelasten?" Op de Facebook-pagina van 'Noodweer Benelux' is het onweer dat er mogelijk
vanavond of morgen aankomt, hét gespreksonderwerp onder de 25.000 'fans'. Iedereen wil
weten of het in zijn buurt zal toeslaan, en hoe erg het dan wel zal zijn. Ook buienradars en
neerslagkaarten worden de afgelopen dagen opvallend veel bekeken.
"Sinds de pinksterstorm hebben we fors meer bezoekers", vertelt Nicolas Roose (24), een
Waregemse leerkracht met een passie voor onweer. Samen met enkele andere amateurweermannen zette hij twee jaar geleden de website 'Noodweer Benelux' op.
Ook weermannen en -vrouwen proberen steeds korter op de bal te spelen. Zo posten Frank
Deboosere en Jill Peeters regelmatig updates op hun Twitter-pagina's. "Sinds de pinksterstorm
heb ik er heel wat volgers bijgekregen op Twitter", vertelt Peeters. "Ik merk - onder andere
door de Pukkelpopstorm - dat mensen beseffen dat het weer méér is dan enkel regen. En dat
hevig onweer dus kan gebeuren. Mensen zoeken daarom een houvast, maar als weerman kan
je die niet bieden. Want je kan onweer nooit echt lang op voorhand exact voorspellen."
Volgens de weervrouw zullen we vanavond nog kunnen genieten van een tropisch warm en
droog terrasje, maar kan dat zaterdagavond wel anders zijn.
"Vanuit Frankrijk zal dan een onweersfront ons land binnenkomen vanuit het zuidwesten. In
de nacht van zaterdag op zondag trekt die zone over het hele land." Zal dat onweer even hevig

zijn als dat begin juni? "Op sommige plaatsen wel, op andere niet, maar ik verwacht zware
onweders, met hagel, rukwinden en véél regen. Waar het zal losbarsten, is nog niet duidelijk.
Vandaag krijgen we mogelijk meer zicht op welke regio's getroffen zullen worden."
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